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Tendo mais de trinta anos na prática e ensino da
Medicina oriental com formação na Escola
Japonesa de Acupuntura também sou Mestre em
Reiki e fundador da Escola FudôMyo de Medicina
Oriental.

Assumi como meu propósito de vida ajudar ao
próximo na busca e recuperação de sua saúde
perdida.

Desejo-lhe uma boa leitura e aprendizado
valoroso.

Prof. PAULO CANDÉA



CONDICIONAMENTO FÍSICO EM CASA

INTRODUÇÃO

Muito importante frisar que esse ebook é parte integrante

e complementar do vídeo CONDICIONAMENTO

FÍSICO EM CASA - Partes 1(condicionamento de

membros superiores) e 2(condicionamento de membros

inferiores) publicados no canal do Youtube PAULO

CANDÉA – Terapias Orientais, com fins à orientação

de todas as pessoas que desejem cuidar da manutenção

de suas saúdes no aspecto físico com o decorrer da

quarentena à qual foram submetidos todos os brasileiros

no ano de 2020. Apresentando-se não em uma linguagem

técnica e sim acessível com o fim de que qualquer

pessoa, independente de seu nível de conhecimento,

possa compreendê-la facilmente. Não sendo necessário

para a execução de qualquer um dos exercícios o uso de

nenhum aparelho específico e sim tudo aquilo que cada

um já dispõe em seus lares.



1 . PREPARAÇÃO DOS MEIOS AUXILIARES 

BASTÃO 

O primeiro dos meios auxiliares que obrigatoriamente

necessitaremos será um bastão podendo até mesmo ser

usado o cabo de uma vassoura;



2 . DUMBBELL

É evidente a impossibilidade de todos disporem de

um par de Dumbells (alteres) em suas residências, de tal

forma que recomendamos na primeira parte do vídeo

substituí-los por um ou dois quilos de alimentos em uma

sacola a qual assume de forma bastante eficiente o

trabalho realizado por um dumbbell;



2 . TRIÂNGULO DA SAÚDE

É o princípio postulado segundo o qual devemos

considerar três fatores a fim de nos tornarmos seres

humanos saudáveis, a saber:

1 . Nutrição de qualidade

2 . Horas adequadas de sono aplicadas à cada

organismo

3 . Atividade física ideal

3 . ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS

Antes de tudo algo que deve ser dito é que nada do

que é repassado nos vídeos terá qualquer tipo de eficácia

sem a estratégia nutricional adequada, na qual tem como

algumas das regras básicas as seguintes:

Procure fazer o equilíbrio adequado na ingestão dos

três macro-nutrientes, a saber, proteínas, carboidratos

e gorduras, nunca podendo faltar nenhum dos três

mesmo durante o chamado “isolamento social” e ainda

hoje continua sendo os ovos de galinha, aqueles que

tanto pelo valor nutricional quanto monetário é a melhor

opção de proteína. Procure sempre carboidratos de baixo

índice glicêmico e boa densidade nutricional, além da

presença de boas fibras como é o exemplo da aveia e

ainda o feijão preto que possui uma boa concentração

protéica.



4 . ESTRATÉGIAS DE DESCANSO

Tenha sempre em mente que não existe boa
construção muscular sem sono de qualidade para a
síntese protéica. Portanto você deve estabelecer suas
próprias estratégias de descanso levando em
consideração as suas individualidades fisiologias, então
para facilitar o seu trabalho vamos lhe repassar agora
alguma dicas valorosas:

1ª DICA: A luz azul presente tanto no monitor da TV
quanto no celular tem a capacidade de interferir na
produção da melatonina (o hormônio do sono), então é
interessante que programe o seu celular para desativar a
luz azul do por do sol ao amanhecer, procurando usar a
mesma regra para a televisão ou monitor;

2ª DICA: Evite ingerir antes de dormir bebidas que
contenham cafeína;

3ª DICA: Evite ingerir antes de alimentos de lenta
digestão;

4ª DICA: Ajude o seu organismo na produção da
melatonina durante o sono cobrindo os olhos com o
lençol, por exemplo.

6 . ESTRATÉGIAS PARA ATIVIDADE FÍSICA

Busque sempre desenvolver uma atividade física que
lhe seja agradável afim de não se tornar um estorvo
emocional e, portanto reduzir o seu rendimento. Uma
boa estratégia metabólica é a caminhada matinal em
jejum a qual é capaz, quando feita da maneira correta, de
agir no estímulo enzimático adequado.



7 . HIDRATAÇÃO

Muito importante lembrar que uma hidratação
inadequada não só interfere no processo de hipertrofia
com também pode impedi-la. Temos que ter, então em
mente que a regra de hidratação mais simples de ser
seguida e que não apresenta margens para erro é a
seguinte: A forma mais simples de se avaliar se a
hidratação está no seu nível correto, é verificar que
quanto mais a tonalidade da urina se aproxima do
transparente melhor encontra-se a sua hidratação e
quanto mais amarelada mais será a sobrecarga renal.

8 . CUIDADOS ANTERIORES PRÉ-EXERCÍCIOS

- Hidrate-se sempre antes do início e após a prática de
qualquer atividade física;

- Prepare sempre as articulações que serão exigidas
durante a prática fazendo movimentos circulares e
suaves de giro;

-Sempre que possível pratique as séries em local
arejado e de preferência com iluminação natural;

9 .  SÉRIE “A” MEMBROS SUPERIORES

Nessa série contida em nosso vídeo número 1
apresentamos de forma simplificada a execução de cinco
exercícios os quais são base para a prática e
condicionamento dos principais grupos musculares de
membros superiores que são os seguintes:



9.1 - 1º ROSCA DE PULSO: sendo de todos o mais

importante para o aperfeiçoamento da pegada para todas

as atividade que demandem precisão, como por exemplo,

digitação;



2º ROSCA DIRETA: Exercício clássico e muito

conhecido por todos os praticantes de musculação, é o

principal responsável pelo desenvolvimento de um

importante grupo muscular o bíceps braquial;



3º ROSCA CONCENTRADA: Muito embora a

execução desse exercício apresente uma aparente

simplicidade, mas na realidade existem pontos

nevrálgicos que não só merecem como devem ser

comentados, que são os seguintes: 1º O braço contrário

ao que está realizando o trabalho deve permanecer com a

mão apoiada sobre a coxa com a finalidade de

principalmente manter a torção de tronco necessária na

execução desse exercício; 2º O ponto máximo do

movimento concêntrico é aquele no qual o dumbbell toca

o ombro contrário; 3º manter o olhar no ombro do braço

que segura o dumbbell com a finalidade de aumentar o

recrutamento do bíceps.



4º ROSCA MARTELO: O principal ponto a se

observar quanto a execução desse exercício é referente

ao fato de que no decorrer de toda a sua execução não

poderá existir qualquer alteração quanto à sua pegada a

qual deverá manter-se sempre em estado neutro

conforme mostrado na figura a seguir.





10 . SÉRIE “B” MEMBROS INFERIORES

De forma semelhante à primeira série de membros

superiores devemos tomar certos cuidados antes de sua

execução tendo como finalidade principal o não

desenvolvimento de possíveis lesões, então vejamos:

- Hidrate-se sempre antes do início e após a prática;

-Prepare sempre as articulações dos joelhos girando-os,

estendendo-os e flexionando-os tendo sempre o cuidado

de manter os pés unidos e no caso específico das

panturrilhas ter sempre o cuidado de antes alongá-las

conforme a figura abaixo;



1º ELEVAÇÃO DE PANTURRILHAS: Pode ser

realizada conforme a figura abaixo ou conforme algumas

variações como, por exemplo; elevação com apenas um

pé, elevação com o corpo inclinado para frente, elevação

com a ponta dos pés apontando para fora ou para dentro

etc. para isso usando como meio auxiliar de execução

um degrau. O mais importante para lembrar sobre esse

exercício é que panturrilhas fortes são necessárias para o

desenvolvimento de um sistema cardiovascular forte.



2º PASSADA COM AFUNDO: Trata-se do segundo

exercício mais importante para o desenvolvimento de

membros inferiores, sendo também importante lembrar

que não demanda de forma alguma qualquer tipo de

aparelho bastando unicamente o próprio peso corporal e

tendo sempre em mente durante a sua execução os

seguintes pontos:

- Permaneça sempre olhando para frente a fim de

manter sempre o tronco ereto durante toda execução;

- O joelho da perna que fica atrás deve sempre

aproximar-se do chão porém sem nunca tocá-lo;



3º AGACHAMENTO LIVRE: Esse exercício é

chamado pelos praticantes de musculação de o rei dos

exercícios visto recrutar grandes grupos musculares e,

portanto demandar um volume considerável de sangue o

que vai decorrer como umas das consequências a

melhora do sistema cardiovascular do indivíduo. Porém

é muito importante que se diga da sua alta complexidade

de execução de tal forma que recomendo o canal do

Youtube do professor Leandro Twin profissional de alta

qualificação aonde você poderá encontrar excelentes

explicações sobre esse exercício.





Antes de encerrarmos esse pequeno compêndio há uma

pergunta que não só pode como deve ser respondida:

Quantas vezes por semana posso treinar?

Para responder essa pergunta vamos tomar como base a

regra a qual diz que para que um músculo possa

desenvolver-se frente à um protocolo de hipertrofia,

como é o caso aqui, é necessário que haja um período de

recuperação muscular de pelo menos 24 horas, sendo

assim podemos aplicar o seguinte princípio: Série A nas

Segundas, Quartas e Sextas feiras; Série B nas Terças,

Quintas e Sábados; nos Domingos descanso completo.

Ao final desse ebook você encontrará os links de acesso

direto às nossas redes sociais, inclusive os nossos canais

do Youtube e Telegram nos quais poderá ter acesso à

um vasto material relativo à Medicina Oriental, Saúde e

Desenvolvimento Pessoal.

Encerrando gostaria de sinceramente lhe agradecer pela

leitura do nosso trabalho e também dizer que essa é a

nossa contribuição para que tudo o que seja relativo a

chama de nossa saúde e bem estar físico e mental possa

sempre manter-se acesa.



CONHEÇA NOSSAS  REDES 

É só clicar nos links

https://www.youtube.com/channel/UCwYX6rPG-lSczmOClFKEjvQ
https://t.me/Paulocandeamedicinaoriental
https://www.instagram.com/paulocandea/

